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I.  DISPOSICIONS GENERALS

MINISTERI DE DEFENSA
18496 Reial decret 1723/2008, de 24 d’octubre, pel qual es crea el sistema de centres 

universitaris de la defensa.

La Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, introdueix una important 
reforma en l’ensenyament de les Forces Armades, aprofundint en el procés d’integració en 
el sistema educatiu general, iniciat per la Llei 17/1989, de 19 de juliol, reguladora del règim 
del personal militar professional.

Es manté, en la corresponent a oficials, l’exigència d’una excel·lent formació militar, 
incidint en l’objectiu imprescindible de proporcionar-los la preparació requerida per a 
l’exercici professional. I per a això la Llei dissenya un nou model d’ensenyament de 
formació per a oficials dels cossos generals i d’infanteria de marina que comprèn, d’una 
banda, la formació militar general i específica, que s’imparteix en les acadèmies militars i, 
d’una altra, la corresponent a un títol de grau universitari del sistema educatiu general que 
s’imparteix en un sistema de centres universitaris de la defensa, ubicats a les acadèmies 
militars.

La Llei esmentada, a l’article 51, estableix que el Ministeri de Defensa ha de promoure 
la creació del dit sistema de centres i l’adscripció d’aquests a una o diverses universitats 
públiques, de conformitat amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, 
d’universitats, modificada per la Llei orgànica 4/2007, de 12 d’abril. Aquests centres es 
regeixen, a més de les esmentades lleis, per la normativa aplicable a cada universitat i pels 
convenis d’adscripció corresponents.

El sistema de centres universitaris de la defensa es configura, per això, com un dels 
eixos orgànics del nou ensenyament militar per als oficials dels cossos generals i d’infanteria 
de marina. Aquests centres universitaris han de proporcionar ensenyament de formació i 
de perfeccionament i, a més de la capacitació professional que aportaran als oficials, han 
de constituir el nexe entre la comunitat universitària i les Forces Armades. En la llarga 
història de l’ensenyament militar espanyol no s’havia establert mai un model pedagògic 
aixecat sobre dos pilars, militar i universitari, i aquesta innovació mereix destacar-se.

Aquesta innovació és rellevant també perquè la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de 
la carrera militar, s’ha preocupat d’establir un sistema i no només la juxtaposició de centres. 
El nou model d’ensenyament de formació d’oficials es desplega a través de centres 
universitaris connectats a unes acadèmies i escoles de molt consolidada trajectòria 
històrica, però aquests centres formen part d’un sistema del qual cada centre és una peça 
essencial i insubstituïble. Per això aquest Reial decret regula uns centres universitaris 
inserits en un sistema coherent, harmoniós i interrelacionat.

Per tant, es fa necessària la creació, en l’àmbit del Ministeri de Defensa, d’un sistema 
de centres que serveixin de base per sol·licitar, posteriorment, la seva adscripció a una 
universitat pública, i adquirir en aquest acte el caràcter de centre universitari.

En virtut d’això, a proposta de la ministra de Defensa, de conformitat amb el que 
estableix l’article 51 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar, amb 
l’aprovació prèvia de la ministra d’Administracions Públiques, d’acord amb el Consell 
d’Estat i amb la deliberació prèvia del Consell de Ministres en la reunió del dia 24 d’octubre 
de 2008,
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D I S P O S O :

Article 1. Finalitat.

L’objecte d’aquest Reial decret és la creació i l’establiment del règim jurídic del sistema 
de centres universitaris de la defensa per a la seva adscripció, mitjançant el corresponent 
conveni, a una o diverses universitats públiques amb la finalitat d’impartir els ensenyaments 
universitaris oficials que acordi el Ministeri de Defensa en funció de les necessitats de la 
defensa nacional i les exigències de l’exercici professional en les Forces Armades. En tot 
cas els centres universitaris de la defensa han d’impartir els ensenyaments de grau que 
regula l’article 44.1 de la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera militar.

Article 2. Creació i titularitat dels centres.

1. Es crea al Ministeri de Defensa el sistema de centres universitaris de la defensa.
2. Integren el sistema de centres universitaris de la defensa:

a) El centre ubicat a l’Acadèmia General Militar de Saragossa.
b) El centre ubicat a l’Escola Naval Militar de Marín.
c) El centre ubicat a l’Acadèmia General de l’Aire de San Javier.

Per ordre del titular del Ministeri de Defensa es poden modificar o suprimir aquests 
centres, així com integrar-ne d’altres en el sistema.

3. La titularitat dels centres correspon al Ministeri de Defensa a través de la 
Subsecretaria de Defensa. Cada centre ha de ser administrat per un patronat la composició 
i funcions del qual s’han d’establir en els convenis d’adscripció respectius.

Article 3. Adscripció.

1. L’adscripció a una o diverses universitats públiques dels centres que integren el 
sistema s’ha d’efectuar d’acord amb el que preveu la Llei orgànica 6/2001, de 21 de 
desembre, d’universitats.

2. L’adscripció de cada centre comporta en tot cas:

a) Fixar la titulació o titulacions universitàries oficials de grau i postgrau a obtenir al 
centre, en funció de les necessitats de la defensa nacional i les exigències de l’exercici 
professional en les Forces Armades.

b) Establir el sistema de gestió economicoadministrativa del centre, d’acord amb la 
legislació i la normativa aplicable a cada universitat.

3. Per fixar les titulacions i el sistema de gestió economicoadministrativa s’han de 
tenir en compte les peculiaritats de la carrera militar,

4. Quan culmini el procés d’adscripció dels centres, aquests tindran naturalesa de 
centre universitari públic, adscrit a la universitat corresponent, amb la denominació de 
centre universitari de la defensa.

5. Els centres universitaris de la defensa s’han de regir per la Llei orgànica 6/2001, 
de 21 de desembre, d’universitats, per la Llei 39/2007, de 19 de novembre, de la carrera 
militar, per la legislació autonòmica corresponent, per la normativa pròpia de cada 
universitat, pels convenis d’adscripció i per les seves normes internes d’organització i 
funcionament.

Article 4. Ensenyaments de postgrau i línies de recerca.

En els centres universitaris de la defensa també es poden impartir estudis conduents 
a l’obtenció de títols oficials de postgrau, en les modalitats de màster i de doctor. Així 
mateix s’han de definir i desenvolupar línies de recerca que es considerin d’interès per a 
les Forces Armades i per a la pau, la seguretat i la defensa, col·laborant, si escau, amb 
altres entitats i organismes públics d’ensenyament i recerca.
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Article 5. Finançament.

Els centres universitaris de la defensa han de disposar de pressupost propi finançat 
amb càrrec al capítol 4, Transferències corrents, i al capítol 7, Transferències de capital, 
del pressupost del Ministeri de Defensa. Així mateix s’han de finançar amb les subvencions 
que, d’acord amb a la legislació vigent, se’ls puguin atorgar, els romanents de tresoreria i 
qualssevol altres ingressos percebuts en l’exercici de les seves activitats.

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queden derogades totes les disposicions del mateix rang o inferior que s’oposin al que 
disposa el present Reial decret.

Disposició final primera. Títol competencial.

Aquest Reial decret es dicta en virtut de la competència exclusiva que, en matèria de 
defensa i Forces Armades, té atribuïda l’Estat, d’acord amb l’article 149.1.4a de la 
Constitució espanyola.

Disposició final segona. Facultats de desplegament.

Es faculta el ministre de Defensa per dictar totes les disposicions que consideri 
necessàries per a l’execució i el desplegament d’aquest Reial decret.

Disposició final tercera. Modificacions pressupostàries.

El Ministeri d’Economia i Hisenda ha de realitzar les modificacions pressupostàries 
necessàries per donar compliment al que preveu aquest Reial decret, mitjançant la 
corresponent reassignació dels crèdits continguts en els pressupostos ordinaris del 
Ministeri de Defensa sense que, en cap cas, la reassignació pugui suposar increment de 
la despesa pública.

Disposició final quarta. Entrada en vigor.

El present Reial decret entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial 
de l’Estat».

Madrid, 24 d’octubre de 2008.

JUAN CARLOS R.

La ministra de Defensa,
CARME CHACÓN PIQUERAS
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